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  :ادبیات پهلوي   

 و متن ھایی که به زبان پھلوی در دست است بیشتر در سده ھای نخست اسالمی رساله ھا             
ھمه این آثار مبتنی بر روایات و سنتھای دینی و ادبی و کتبی و شفاھی زرتشتیان در . تدوین شده است

  .دوران ساسانی است

 ولی بیشتر آن به دست هاست که دانشنامه دین زرتشتی بود و اگرچه بخشی از آن نابود شد) کَرتدین( دینکرد  بزرگترین کتاب به پهلوي، 
. بینی و دانش ایران دوره ساسانی است  دینی دارد و بیانگر جهان–کتابی دیگر است که محتوایی علمی ) بون دهِشن( بندهش .ما رسیده است

یعنی ترجمان اوستا به پهلوي نیز از جمله آثار  زند اوستا  .ابی مربوط به فقه و حقوق زرتشتی استکت ماتیکان هزار دادِستان    .زاتِسپرَم  همچنین
مربوط به یشتی است گمشده که به دست ما نرسیده و به همین جهت با توجه به نبود ) بهمن یشت یا یسن( زند وهومن یشت .مهم پهلوي اند

آثاري هستند براي بحث   گجستگ ابالیش و) گفتار گمان شکن( شِکند گمانیک ویچار هایی چون کتاب. اصل اوستایی، در اصالتش تردید وجود دارد
ظاهرا حالت پیشگویی ... و  جاماسب نامه کتابهایی چون. فلسفی و کالمی که در دوره اسالمی براي دفاع از کیان دین زرتشتی نوشته شده اند

ولی با توجه به سبک و محتوا به گمان میرسد پس از اسالم و به . و یورش تازیان میزنندآینده را دارند و سخن از پیشگویی سرنگونی ساسانیان 
یادگار و اندرز آتورپات مانسپندان و مینوي خرد .جهت نگهداشت ایمان مردم و دادن امید به آنها نگاشته شده یا ویرایش شده اند

ادیاتکاري (  یادگار زریران  و) کارنامکی ارتخشیري پاپکان( کارنامه اردشیر بابکان .زکتابهایی اخالقی براي پند و اندر) ادیاتکاري وزرگمتر(  بزرگمهر
 منظومه اي زیبا که به همراه یادگار زریران آنرا از دوران اشکانی می  درخت آسوریک کتابهایی مربوط به ادبیات حماسی و تاریخی و) زریران

به بهشت و  ارداویراف ب ترین آثار ادب پهلوي که مربوط به سفر مینوي موبدي به نامیکی از محبو) ارتاویراف نامک( ارداویراف نامه .دانند
نسخه نخستین ارداویراف نامه را در اثري . به نظم کشید زراتشت نامه آنرا با نام بهرام پژدو پس از اسالم شاعري زرتشتی به نام. دوزخ است

 باعث شده گروهی گمان برند که ارداویراف همان کرتیر حتیکه . بینیم م میالدي میمربوط به سده سو کتیبه کرتیر موبد  دیگر به پهلوي یعنی
اندرزهاي  دفترهاي دیگري چون. دفتري تاریخی درباره تاریخچه شهرهاي ایران است) نامکی شتریایی ایران( نامه شهرستانهاي ایران .است

و شمار دیگري آثار کوچک پهلوي   نامه اشاوهیشتان    روایات پهلوي   ،کیشانیوتاندرز پور،داروي خرسندي  ،نامه خسرو و ریدك  ،خسرو انوشه روان
زند  و کارنامه اردشیر بابکان  و ارداویراف نامه که برخی از آنها مانند. وجود دارند) گاهی در ترجمان عنوان به جاي نامه از رساله بهره میبرند(

 .ولی برخی یا ترجمان نشده و یا کامل ترجمان نشده اند.  اندزودتر به فارسی ترجمان شده... و  بندهش  و وهومن یشت

  :  کتابی آشنایی با خط پهلوي
  : نوع خط بر جا مانده است  که شامل2 پهلوي   به زبان براي نوشتن

 خط کتیبه اي یا منفصل-2خط کتابی یا متصل-1

  . توضیح خط پهلوي کتابی خواهیم پرداخت نوع خط در نوشتن تفاوتهاي زیادي دارند که ما   در این نوشته به2این   
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  : حرف است که از راست به چپ نوشته می شود14خط پهلوي کتابی داراي                

 

حروفی که  با رنگ قرمز نوشته شده است براي حرف نویسی بکار میرود و در : نکته****
 ****.ی استفاده می شودو حروف آبی رنگ در آوانویس  هزوارشها با حرف بزرگ نوشته میشود
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گ که از یک -  ي-د: گیري خط پهلوي استفاده از یک نشانه براي چند آوا مختلف است مثلیکی از مشکالت یاد         
شود و در هنگام نوشتن متصل خواندن آن سخت تر نیز میشود که باید متنها ي زیادي براي  نشانه استفاده می

 در جدول زیر طرز نوشتن حروف پهلوي به صورت متصل  .مرین زیادي نماییدسهولت در خواندن استفاده شود  و ت
 .آورده شده است

 جدول نگارش حروف پھلوی بھ صورت متصل
 

 برای آموزش خط پھلوی یادگیری کامل و تمرین جدول زیر ضروریست
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 :هزوارِش ها 

. وجود هزوارش در آنهاستگی هاي نگارشی زبان پهلوي و بیشتر زبانهاي ایرانی میانه یکی از ویژ
هزوارشها کلمات آرامی االصلی هستند که به خط پهلوي نوشته می شدند ولی معادل پهلوي آنها به تلفظ 

   حرف نویسی  MNنوشته  می شود و                بصورت پهلوي – از   –مثال حرف اضافه . در می آمد
  . تلفظ  می گردد azدر هنگام خواندن و.   آرامی می باشدmenمیشود  که نشان دهنده تلفظ  

  :علل وجود هزوارش در زبان پهلوي

. در زمان هخامنشیان مکاتبات دولتی به زبان و خط آرامی انجام می گرفت 
مضمون نامه ها را که به زبان   حکومتی بدین گونه که کاتبان آرامی زبان  مراکز 

مه می کردند  و می نوشتند و ها گفته می شد ،به آرامی ترج هر ناحیه به آنها شفا
در  مقصد نیز نامه ها را دبیران آرامی زبان همان  ناحیه  به زبان همان ناحیه بر 

 زبانهاي ایرانی  کهمی گرداندند پس از آن بتدریج از حدود قرن سوم قبل از میالد
در نوشتن به کار گرفته شدند و این  زبانها به خط آرامی و سپس به خطوط تحول 

حفظ سنت آرامی نویسی موجب شد  .  از آرامی همانند پهلوي نوشته شدندیافته
 اما همانگونه که.که برخی از کلمات این زبان همچنان  در نگارش  بر جاي بماند 

روش دبیران آرامی زبان دوره هخامنشی در هنگام ترجمه نامه ها بود  هرگز این 
 به صورت اصلی خود تلفظ نمی شدند بلکه معادل ایرانی آنها در هر زبان کلمات 

بعدها که دبیران و کاتبان ایرانی تلفظ اصلی این هزوارش ها .به تلفظ در می آمد 
و به صورت پهلوي .را نمی دانستند  فقط شکل این کلمات را به خاطر می سپردند

  .تلفظ می کردند
  



 

yasna33@yahoo.com 

 

  : پهلوي نگاه کنیداکنون به برخی از هزوارش هاي

 هزوارش حرف نویسی آوانویسی معنی
اندر-در  andar BYN  

 ō OL بھ
 

 abar QDM بر
 

 az MN از
 

 kē MNW کھ
 

وقتی کھ- چون-اگر  ka AMT 
 

کجا-کھ  kū AYK 
 

  ud w و
 pad PWN بھ

 
   kas کس
 har KRA ھر

 
 ēn ZNE این

 
 dast YDE دست

 

نآ  ān ZK 
 

 nē LA نھ
 

  man L من
  t ō lk تو
 awē OLE او

 
 amā LNE ما

 
 LKWM  شما

 
-awē آنھا    



 

yasna33@yahoo.com 

 

  اعداد در زبان پهلوي
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  .زیر توجه کنید  عبارت به

 

 کلمه نخست 3 ههمانطور که مشاهده می کنید سطر اول حرف نویسی متن  است  که باتوجه به اینک
 ف بزرگ  نوشته شده است و در آوانویسی بصورت پهاوي ترجمه شده است هزوارش  می باشد با حرو

پهلوي گاهی اوقات بجاي استفاده در  که    بدین سبب است z  عالمت خط تیر ه زیر کلمه   
               نیز   ب   بجاي  ي استفاده میشود این موضوع در برخی حروف  دیگر مثل    ي    از حرف   ز   از حرف

 . )نوع حرف نویسی و آوا نویسی در این کتاب بر گرفته از روش مکنزي می باشد:نکته(.شود می  هد ید

  :امالي تاریخی
اگر به حرف نویسی و آوا نویسی کلمات پهلوي  توجه کنید متوجه می شوید در برخی مواقع حرف نوشته 

امالي آن  در پهلوي   گناه که  به معنی  (wināh)شده در پهلوي به صورت دیگرآوا نویسی  می شود مثل 
ین امر بعلت وجود امالي تاریخی است یعنی این کلمه در گذشته وناس بوده که ا.  می باشد wnasبصورت 

به ویناه تبدیل شده است ولی نوع نوشتن  مانند گذشته است در فارسی نیز این چنین مواردي تلفظ آن 
   . خوانده می شود  xāhar می شود ولی   نوشته xwāharوجود دارد مانند کلمه خواهر  که 
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    و آوا نویسی چند واژه پهلويیحرف نویس 
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  که   متن پهلوي اندرز خسرو انوشیروان بند نخست  براي تمرین اکنون

  .رمی دهم  در اختیار شما قرا رانموده ام   آوانویسی و معنی،حرف نویسی آنرا 
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  :حرف نویسی
PWN M  Y yazdan  ytk   nywk 

 
[ an d l c’    Y    hwslw’    Y    kwatan’ ] 

 
1. aytwn’  YMLLWN d   AYK  anw k  lwban  hwslw’  Y  kwatan’   BYN 
 
2. HNA  AMT   pwlgas   YHWN’d    MN   ZK  AMT  yan  MN   tn’ 
 
3. ywdtak   bwt   PWN   a n d l c  OL   gyhanykan   gwpt   AYK  cygwn  AMT 
 
4. ZNE   yan  MN   tn’   Y   L  ywdtak  byd  ZNE  taht   Y     L    QDM 
 

5. YAHSNNyt  W   PWN   aspanwl  YBLWNyt  W  PWN  aspanwl   BRA HNHTWN’yd 
 
6. W   PWN   sl  Y  gyhanykan   wang  OBYDWN-x  AYK  mltwman  MN   wnas   
 
7. krtn’   BRA   pahlycyd    W   PWN    krpk              YHWN’yt 
 
8. W  CBW   Y   gytyk    PWN  hwal    YAHSNNyt’   AMT   ZNE   ZK  tn’  AYT  MNW 
 
9. Yt-MHL  BRA  ZNE  tn’  bwt   ZNE   mltwm   PWN  3  gam  nzdyktl  
 
10. bwt  PWN  KRA  gas  W  zman  ahlay yh   W  CBW    Y  gytyk     BRA  
 
11. apzwt  Y    LZNE  YWM  bahl   Y   lymn yh   lad  KRA  MNW   YDE  QMD   

      
12. HNHTWN’yt    ADYN-    PWN   BRA   apayt    HLLWN’stn’  aywp 
 
13. PWN   yc n   Y  yazdan   OL   hmpwrsgyh  Y  wyhan  LA  BKWN’d   yt-MHL  
 
14. kwh  Y     hwtayh   lad   YDE    OL  AY    LA   YHBWNd     Y     LZNE   
 
15. YWM   bahl  Y  lymn yh    lad   AY    YDE   QDM   LA   HNHTWN’YT. 
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  :آوانویسی
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:ترجمه فارسی  
 به نام یزدان نیک بخت

 اندرز خسرو قبادان
هنگامی که در حال ) خسرو پسر قباد(چنین گویند که انوشه روان خسرو قبادان          

گفت که ) مردمان گیتی( گیهانیان یش از آنکه جان از تن جدا شود به اندرز به پمرگ بود
رامگاه ببرید و به آزمانی که این جان از تن من جدا شود این تخت مرا بردارید و به 

دن کرکه اي مردم از گناه  زنید بانگ)مردمان گیتی(بگذارید و در حضور گیهانیان آرامگاه 
که تا پرهیزید  و به کار ثواب کوشا باشید و امور دنیوي  را خوار دارید که این آن تن است ب

پارسا و به امور دنیوي  همه گاه و همه زمان و بود از سه گام نزدیکتر به مردم دیروز 
باید   بزند آنگاه اورا به برشنوم)برآن (واکنون  بخاطر نجاست هر کس  دست بیافزود
 نیایش یزدان و به  و) شود  پاکیزهزرتشتیانمخصوص در مراسم تطهیرباید (شستن

معاشرت با نیکان نگذارند و تا دیروز به سبب شکوه فرمانروایی دست به کسی نداد که 
  .گذارد امروز به سبب نجاست کسی دست بر او  نمی

  تهیه و تنظیم
 فرهاد نیلوفري

89/6/20 
www.zbastani.blogfa.com 
www.yasna.tk  
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